16-17 februarie 2017 domnul primar interimar Valentin Vieru a participat la o vizita de studiu
in Olanda în scopul analizei de modele de buna practică în domeniul economiei circulare, în
cadrul proiectului RETRACE - Economie circulara si design sistemic

1. Ce este ECONOMIA CIRCULARA?
Conceptul de economie circulară = deșeurile unui producător sunt materia primă pentru alt
producător.
Practic, economia circulară presupune reutilizarea, repararea, inovarea și reciclarea materialelor și
produselor existente.
Așadar, conform specialiștilor, beneficiile adoptării unui astfel de model merg dincolo de protecția
mediului si economisirea resurselor, întrucât implementarea unui astfel de model generează un proces
intens de inovare, inclusiv a sistemului industrial tradițional, conducând către noi oportunități si modele
de afaceri. Fenomenul de tranziție trebuie condus in special de firme si actori din industrie si poate fi
stimulat in principal de un cadru de reglementare mai precis si de către consumatori mai exigenți si mai
conștienți (Sursa ADR Nord Est).
2. Cum am abordat noul concept în Regiunea Nord Est?
Începând cu luna aprilie 2016, ADR Nord-Est implementează proiectul de cooperare interregionala
RETRACE – O abordare sistemica pentru regiuni aflate in tranzitia catre o economie circulara în
cadrul Programului Interreg Europe, prin intermediul căruia este facilitată posibilitatea de a aprofunda
bunele practici și modelele funcționale din acest domeniu, existente la nivel european.
La nivelul Regiunii Nord Est a fost constituit un grup de lucru format din actori ai spațiului public și
privat, unde municipiul Moinești este reprezentat de Dl. Primar interimar Valentin VIERU.
Principalele obiective ale grupului de lucru sunt:

-

-

elaborarea Planurilor de Acțiune Regionale și a recomandărilor de politici regionale care să
cuprindă instrumente ale economiei circulare. În acest sens, este vizată și axa 2 din Programul
Operațional Regional care, în prezent, nu cuprinde abordarea sistemică a economiei circulare;
realizarea de schimburi de experiență, prin studierea de cazuri concrete de bună practică din
diferite regiuni ale statelor UE participante la proiect.
3. Participarea municipiului Moinești la vizita de studiu din Olanda în cadrul proiectului
RETRACE

În perioada 16-17 februarie 2017, primarul interimar al municipiului Moinești, dl. Valentin
VIERU, împreună cu primarul orașului Dărmănești, Dl. Constantin TOMA și cu reprezentanți ai
ADR Nord Est și ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi – Departamentul pentru Ingineria
Mediului, au participat la o vizita de studiu în Olanda în scopul analizei de modele de buna practică în
domeniul economiei circulare, în cadrul proiectului RETRACE - Economie circulara si design
sistemic.
Aceasta este cea de-a patra vizita organizată în cadrul acestui parteneriat și își propune să aprofundeze
modul de implementare a bunelor practici pe care Olanda le promovează la nivel internațional. Între
acestea, menționăm inițiativele majore prin care această țară își propune să devină un hub global pentru
transferul de cunoștințe și know-how în economia circulară:


Circular Valley – primul hub pentru dezvoltarea afacerilor pe modelul economiei circulare din
lume - reprezintă elementul cheie al strategiei olandeze de a deveni hot spot circular;



Amsterdam smart city - parteneriat unic între companii, autorități, mediul academic si
comunitate care are ca obiectiv dezvoltarea durabilă și bunăstarea comunității;



Schiphol Airport – care implementează un program „2030 – 0 deșeuri”;



Blue City 010 – incubator de afaceri inovator, ce incubează start-up-uri în domeniul economiei
durabile, pe principiile designului sistemic .

Scopul vizitei este acela de a identifica modele cu potențial de transfer în Regiunea Nord-Est, cu atât
mai mult cu cat Primăria Municipiului Moinești si cea a orașului Dărmănești și-au exprimat interesul de
a iniția un proiect în acest domeniu, prin care vor fi explorate noi posibilități și metode de a dezvolta
durabil teritoriul spre bunăstarea comunității locale.
Acest proiect prezinta o metodologie inovatoare privind tranziția către economia circulară prin abordarea
design-ului sistemic, un concept care presupune colaborarea dintre actorii publici, cei privați si mediul
academic in vederea generării de noi lanțuri valorice si modele de afaceri bazate pe valorificarea
integrală a resurselor și produselor secundare. Totodată, acest proiect ne va permite să analizam situația
actuala, tendințele și modelele din domeniu, precum și soluțiile cele mai potrivite pentru a adopta la
nivel regional cel mai eficace set de acțiuni pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor, în
contextul tranziției către o economie circulară. (Sursa ADR Nord Est).
http://adrnordest.ro/index.php?page=RETRACE

